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Hvad er problemer? 



De (post)moderne lidelser
(Tor-Johan Ekeland, Per Schultz Jørgensen, Carsten Réne Jørgensen m.fl.)

• Adfærdsforstyrrelser

• Angst og depression

• Skolefravær

• Personlighedsforstyrrelser

• Relationsforstyrrelser, børn og unge, der føler sig denfor 

• Selvskadning

• Spiseforstyrrelser

• Opmærksomhedsforstyrrelser

• Kontaktforstyrrelser

• Stressrelaterede lidelser

• Fattigdomsrelaterede lidelser

• Familier, der braser sammen – og mangler hjælp til 
genopbygning

• Skole- og indlæringsproblemer…



• Hvor kommer lidelserne fra?

• Hvad er vores svar?

• En omdefinering af vores hjælp?



• Polarisering, marginalisering

• Individualisering, opskrivning af subjektet

• Nye kompetencekrav; dannelsesvinklens nedprioritering

• Snævrere normalitetsopfattelse

• Diagnosekultur: 
• Vi lever omgivet af diagnoser i en sådan grad, at der er opstået en ny kultur. 

En diagnosekultur! Brugen af psykiatriske diagnoser og kategorier er eksploderet, og de benyttes 
nu ikke længere kun af fagpersoner, men også af lægmænd og offentligheden. Vi bruger 
diagnoserne til at forstå tilværelsens problemer og mennesker, som ikke passer ind i en mere og 
mere ensrettet norm.

• ”Det er absurd, at vi kun kan tilbyde mennesker i kriser psykiatriske diagnoser i stedet for at 
udfordre det samfund, der kaster dem ud i krisen”.

• Brinkmann & Petersen (red.) (2015) Diagnoser – perspektiver, kritik og diskussion. Klim.

• Terapikultur

• Social konkurrence

• Et marked, der aldrig hviler – og appellerer til både forbrug og 
fantasi

•



…og husk så lige…

• Forsker: Myndigheder 
overser, at fattigdom øger 
risikoen for omsorgssvigt 

• Når børn og unge lever i 
fattigdom, er der større fare 
for, at de bliver 
omsorgssvigtet. Det er en 
overset faktor i forståelsen af, 
hvad omsorgssvigt er, siger 
forsker bag rapport. Formand 
for socialrådgiverne, Majbrit 
Berlau, erkender problemet



Hvad er udvikling?

”Udvikling er en af livets 
optimistiske ideer. Den 
indebærer ikke blot 
forandring, men 
forbedring, bevægelse 
fremad, og en slags 
positiv rettethed” 
(Damon, 2015, i: Sommer, 2017)



…so what..?

• Vi har brug for en anden form for samtalekultur 
og medmenneskelighed i hverdagen

• Bør klinisk psykologi – og andre - sætte ind mod 
nogle af de samfundsforhold, der skaber 
mistrivsel?

• Bør vi deltage i den offentlige debat om børn, 
unge, familier (og mennesker) i det senmoderne 
samfund?



Sommer

• Systemblik; dynamisk systemteori

• Delteorier prioriterer hver især deres faglige 
genstandsområde som noget særligt vigigt, og de 
ignorerer dermed andre mindst lige så vigtige (s 
43). Eksempler: tilknytningsteori, barnets interpersonelle verden, neuroaffektiv

udviklingspsykologi etc

• Teoretisk overfokusering fører til overfokusering i 
praksis

• …direkte intervention på samfunds-, nærmiljø-, 
institutions- og familieniveauerne kan påvirke 
hjernen positivt og endog ændre 
sygdomsfremkaldende processer i den enkelte 
celles gener (s 44)



• Hvis intervention ikke rækker længere end til 
behandling af individets problemer, er den 
positive effekt som regel beskeden og kortvarig 
(s 48)

• Jo flere systemer man påvirker – i og omkring et 
småbarn i børnehaven, en elev i skolen, en 
familie – desto større chance for at skabe positive 
vendepunkter. Og omvendt: jo færre forhold man 
påvirker…. desto ringere muligheder for at 
forbedre barnets udvikling (s 49)



Hvad driver os? 
(..eller i al fald mig..)

• Det etiske imperativ: indsigt forpligter
• (Rapporterne forpligter til handlinger - både i mødet med konkrete børn og unge og på et samfundsmæssigt plan)

• Børn og unge er ikke problemet – de viser 
problemet

• Der findes basalt set ikke enkle 
årsagsforklaringer

• Det mentale lever i det sociale

• Børns og unges symptomer skal tages 
alvorligt. Derfor særlig opmærksomhed på 
kompleksiteten, sammenhængene, den 
indlejrede kommunikation og de særlige 
invitationer



…mere…

• Ansvarlighed i relation

• Den største alvor inviterer til de største 
ændrings- og udviklingsprocesser

• Det er lettest at ændre sig, hvis man 
oplever, at andre også skal forandre sig

• Alt for mange informationer mangler 
dimension. Alle informationer skal have en 
dimension, hvis de skal være nyttige 
(Nora Bateson)



Nora Bateson: An ecology of mind

• All descriptions and storytellings are
subjective

• Describing another person is a huge
responsibility

• Don´t put a knot to the descriptions

• To underestimate people is to kill them

• Systems learning

• Warm Data



Den etiske fordring: - Bo

• Sjælland

• ´09

3   5        14

Umoden, selvretfærdig               

Verbalt svag, praktiske ress.

Umotiveret, ikke vedholdende               

Konflikter ved krav -> 
undladelse                 

ADD, medicin

Ængstelig, sociale vansk.

Trækker sig (1)

Bedst, når han føler sig sikker

Voksennærhed                  

Erfaringer fra `09: Trækker sig 
(2)

Skole: regulering, struktur                  

Forældre: orker ikke konflikter, 
”..bare det går”

Pizza, 1000 kr og 6 dage alene

Aviser, Hundekennel

Intet samarbejde

”Jeg er sådan én, der ikke har 
venner…”  - spørger!

Mountainbike



Hvad kalder den etiske fordring på
?

(JN: her pba indignation)

Mønsteret, 
kernefænomenet:

• Hvis man ikke…

• Underpræsterer

• Hvor betydningsfuld er 
jeg?

• Hvad har vi givet af 
erfaringer?

• Ny diagnose: UIAOF

Hvordan vokser 
man?

Hvordan skrue op for 
ambitionerne?

Hvad ønsker vi?

Hvad lærer vi alle?



At gøre det tilstrækkeligt stort..

• Opgaven må gøres større end spørgsmål om 
symptomreduktion (fremmøde, adfærd, 
indlæring, samarbejde m.v.). 

• Hvad inviterer dette til? Insisterende omsorg, 
Partycrashing, kontext-management ->

• En masterplan: 

• Børnefællesskaberne betydning, den samlede 
forældrekreds, relationerne mellem lærerne og 
barnet, indholdet i undervisningen, 
frikvarterernes organisering, samarbejdet mellem 
skole og hjem, støtte til hjemmet etc. etc. etc….



3+3

Hvad inspirer dette til?

Hvilke dilemmaer og spørgsmål dukker op?



Hvad er det, jeg har gang i?

• Adfærd som invitation og som kommunikation

• Udvikling som et fælles anliggende

• Troen på udvikling

• Foretrukken faglighed; altings forbundethed

• Burns: vilje, teori, metode – udvikling rimer ikke 
på afmagt

• Kontekst, ud af historien, nødvendige forbindelser

• Fra kernesymptomer til kernefænomener

• Det nødvendige refleksionsrum; processer der er 
mindst lige så attraktive som…

• Ledelsens, teamets og støttefunktioners rolle

• Systems learning



Udviklingsorienteret faglighed 

• Drivkraften for al udvikling handler om at være en del af et 
fællesskab, ikke mindst når det drejer sig om børn og unge. 
Det kommer derfor til også at dreje sig om, hvad der bliver 
gjort vigtigt i disse fællesskaber (> simpel inklusion)

• Resiliens kommer ikke fra sjældne og særlige kvaliteter, 
men fra (…) normale menneskelige ressourcer i sind, 
hjerner og krop hos børnene, i deres familier og relationer 
og i deres lokalsamfund. (Masten, A. (2001). Ordinary 
magic: Resilience processes in development, s. 227).

• Hvordan styrke fællesskaberne/ de relevante kontekster for 
børns udvikling?



Without context,
…words and actions have no meaning at all



Kontekst

• Det mentale lever i det 
sociale

• Kontekst er alle de fysiske, 
sociale og psykologiske 
forhold, der giver mening 
til en given adfærd

• NB: Kontekst er også 
noget, vi skaber; 
forbindelser 

• Fænomener er ikke 
adskilte; altid forbundne

• Undgå disjunction og 
reduction

• Den mindste enhed må 
ikke være individet

• Afgørende kontekster for 
børns udvikling: hjem, 
skole/DI og 
børnefællesskaber



How can I take this on board?


